
Các nhà máy có thể thực hiện nhiều loại diễn tập khẩn cấp. Một số loại tình huống
phổ biến như:  Phản ứng cháy, rò rỉ hay tràn dầu, taäp trung nơi trú ẩn, sơ tán, hay là thời
tiết khắc nghiệt. Hãy nhận biết trách nhiệm của bạn trong mỗi tình huống - nó có thể khác
nhau. 

Trong một trường hợp diễn tập hoặc thực tế khẩn cấp, chú yù xem những người khác
vì có thể họ không nhớ những gì họ nên làm, đặc biệt là nhân viên mới, du khách và các
nhà thầu. Giúp họ phản ứng một cách an toàn. 

Kịp thời báo cáo cho giám sát của bạn bất kỳ vấn đề mà bạn quan sát đöôïc trong cuộc
diễn tập hay một tình huống khẩn cấp. Một số ví dụ - hành động mà không thể thực hiện
được trong thời gian định sẵn, những điều bạn không thể làm một cách an toàn vì tình
trạng khẩn cấp, các dấu hiệu cảnh baùo mà không thể nhìn thấy được hoặc do đang bối
rối, chuoâng báo động khẩn cấp hoặc loa mà không thể lắng nghe được, caùc thiết bị an 
toàn không có sẵn, hoặc không hoaït ñoäng. Báo cáo quan sát của bạn - nó có thể cứu một
mạng sống trong một ngaøy naøo ñoù. 

Hãy tham gia diễn tập moät caùch nghiêm túc và nhắc nhở những người khác rằng họ
cuõng nên làm nhö vaäy. Đừng nghĩ rằng cuộc diễn tập như là một thời gian để xem mọi
người từ các đơn vị khác mà neân taïo cho các cuộc diễn tập trở thành một sự kiện chung. 

Khi bạn đọc về cac sự cố trong các ngành công nghiệp khác, hãy tự hỏi nếu có bất cứ
điều gì bạn có thể học hỏi từ những gì đã xảy ra ñeå làm cho nhà máy của bạn an toàn hơn

Đừng để nhà máy của bạn bò "chìm" do một kế hoạch khẩn cấp kém hoặc thiếu kiến
  thức về caùc phaûn öùng trong tình huống khẩn cấp.

15 tháng tư năm 2012 đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngaøy mất của con taøu
Titanic ở Bắc Đại Tây Dương, khoảng 2 - ½ giờ sau khi va vaøo một tảng
băng trôi. Hơn 1.500 người đã chết trong thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất
trong lịch sử. Hàng ngàn trang đã được viết về sự mất mát của con tàu
Titanic, cũng như nhiều tài liệu và phim hư cấu ñaõ ñöôïc sản xuất. Nhiều
nghieân cöuù tập trung vào keát caáu con tàu và các hành động của thuyền trưởng
và phi hành đoàn của nó. Beân caïnh các vấn đề xây dựng và điều hành, chú ý 
đến moät vấn đề cụ thể có thể đã cứu được nhiều mạng sống - Chuẩn bị cho
tình huoáng khẩn cấp!

Một số loãi cụ thể veà chuẩn bị sẵn sàng trong tình huoáng khẩn cấp trước khi
vụ đắm tàu   Titanic bao gồm:

• Không đủ xuồng cứu sinh cho tất cả các hành khách và phi hành đoàn, có
lẽ các nhà thieát keá vaø ñoùng taøu ñaõ caân nhaéc raèng tàu “khoâng thể chìm"! 

• Không có cuộc diễn tập khẩn cấp vôùi xuồng cứu sinh naøo được tiến hành, 
và nhiều người không biết đi đâu hoặc làm gì. 

• Nhiều trong số các xuồng cứu sinh đầu tiên rời khỏi tàu Titanic không xeáp
đầy moät soá khaùc thì coøn troáng và nhöõng người ôû treân xuoàng thì không muốn
kéo người khác từ döôùi nước đã đóng băng leân vì sợ xuoàng lật úp

• Quyết định từ bỏ con tàu đã bị chaäm treã trong khi thuyền trưởng và thủy
thủ đoàn lo taäp trung đánh giá thiệt hại. Nếu thuyền trưởng bắt đầu sơ tán
sôùm hôn, trước khi mọi người bắt đầu hoảng sợ, thì xuồng cứu sinh có thể
đã được saép đầy vaø một cuộc di tản có trật tự hơn. 
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